مــا هــو الفــرق بــن اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب ،ولجنــة
مناهضــة التعذيــب واملقــرر الخــاص املعنــي مبســألة التعذيــب؟

مــا الــذي ينبغــي أن تفعلــه الــدول األطــراف يف الربوتوكــول
االختيــاري التفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب؟

تتعــاون هيئــات األمــم املتحــدة الثالثــة هــذه مــع بعضهــا البعــض ولكــن
لــكل منهــا وظائــف مختلفــة.

•االنخ ـراط يف مشــاورات وطنيــة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة ذات
الصلــة ،مبــا يف ذلــك املجتمــع املــدين ،التخــاذ قــرار بشــأن هيــكل
اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة.
•إنشــاء اآلليــة او اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة املســتقلة بعــد مــرور
عــام عــى التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري.
•تخصيص موارد مالية كافية لآللية او لآلليات الوقائية الوطنية.
•تزويــد اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة واللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب
بإمكانيــة الوصــول إىل أي مــكان لالحتجــاز ،وإىل أي معلومــات ذات
صلــة وإىل أي شــخص.
•إنشــاء حــوار تعــاوين مســتمر مــع اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة واللجنة
الفرعيــة ملنــع التعذيــب بشــأن تنفيــذ توصياتها.
•اتخــاذ تدابــر للحــد مــن مخاطــر التعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء
املعاملة.

•تســاعد اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب الــدول األطــراف يف
الربوتوكــول االختيــاري لتحســن الوضــع يف الحجــز .وميكنهــا زيــارة أي
مــكان لالحتجــاز يف أي دولــة طــرف يف الربوتوكــول االختيــاري ،دون
دعــوة مــن الدولــة .وال ينبغــي أن تقــدم الــدول األطــراف تقاريــر
دوريــة إىل اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب .واللجنــة الفرعيــة ملنــع
التعذيــب هــي التــي ،بعــد كل زيــارة مــن زياراتهــم ،تقــدم تقري ـرا
رسيــا إىل الدولــة الطــرف .ومــع ذلــك ،يتــم حــث الــدول عــى جعــل
تلــك التقاريــر علنيــة.
•تراقــب لجنــة مناهضــة التعذيــب تنفيــذ الــدول األط ـراف التفاقيــة
األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،مــن خــال اســتعراض ،يف
جنيــف ،تقاريرهــم الدوريــة ،وتصــدر التوصيــات العامــة عــى
أســاس هــذه االســتعراضات .وميكنهــا إج ـراء تحقيقــات رسيــة عنــد
وجــود ادعــاءات بحــدوث التعذيــب بشــكل منهجــي  .وميكنهــا أيضــا
فحــص شــكاوى مــن قبــل األفـراد حــول انتهــاكات التفاقيــة مناهضــة
التعذيــب.
• املقــرر الخــاص املعنــي مبســألة التعذيــب هــو خبــر مســتقل يعينــه
مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان .وتشــمل صالحياتــه جميــع
البلــدان ،حتــى تلــك التــي مل تصــدق عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة
ملناهضــة التعذيــب .وميكــن أن يتلقــى املقــرر الخــاص ادعــاءات
التعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء املعاملــة ،ويحيــل النــداءات
العاجلــة للــدول .وإذا قبلــت الدولــة طلــب املقــرر الخــاص ،ميكــن
أيضــا للمقــرر الخــاص القيــام بزيــارات قطريــة للبلــد .وتكــون
تقاريــر الزيــارة علنيــة.
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الربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب ∙
األسئلة املتداولة عن الربوتوكول االختياري التفاقية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

مــا هــو الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة األمــم
املتحــدة ملناهضــة التعذيــب؟
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب
(الربوتوكــول االختيــاري) هــو معاهــدة دوليــة فريــدة لحقــوق اإلنســان
تســاعد الــدول ملنــع التعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء املعاملــة.

كيف يساعد الربوتوكول االختياري الدول ملنع التعذيب؟
ينشــئ الربوتوكــول االختيــاري نظامــا للزيــارات املنتظمــة إىل جميــع أماكــن
االحتجــاز ،التــي تجريهــا الهيئــات الوطنيــة واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة
وهيئــة دوليــة هــي اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب .وتعمــل هيئــات
الربوتوكــول االختيــاري بالتعــاون الوثيــق مــع الســلطات الوطنيــة ،وتحــدد
الثغــرات املوجــودة يف القوانــن واملامرســة العمليــة مــن أجــل حاميــة
حقــوق وكرامــة جميــع األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم.

ما هي اآلليات الوقائية الوطنية؟
•هيئات وطنية لرصد الحجز
•تنشئها الدول
•تتمتع بخربة متعددة التخصصات
•مستقلة وظيفيا
•تتمتع باالستقالل املايل
ال يحــدد الربوتوكــول االختيــاري مســبقا أي منــوذج محــدد لآلليــات الوقائيــة
الوطنيــة .وتتخــذ الــدول القــرار بشــأن الهيــكل األكــر مالءمــة لآلليــات
الوقائيــة الوطنيــة ،وفقــا لســياقها الوطنــي .وميكنهــا إنشــاء اآلليــات الوقائية
الوطنيــة ضمــن واحــدة أو أكــر مــن املؤسســات القامئــة ،أو إنشــاء هيئــات
متخصصــة جديــدة .اال انــه عليهــا ضــان اســتقاللية اآلليــات الوقائيــة
الوطنيــة ،وان لديهــا الخـرات واملصــادر الكافيــة .وعــى الســلطات الوطنيــة
التعــاون مــع اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة.

ماذا تفعل اآلليات الوقائية الوطنية؟
•تجــري زيــارات إىل أي مــكان لالحتجــاز يف أي وقــت :تفحــص معاملــة
األشــخاص املحتجزيــن وظــروف احتجازهــم؛ وتجــري مقابــات رسيــة
مــع األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم والســلطات؛ وتتحقــق مــن
املعلومــات والســجالت ذات الصلــة.
•تراجــع وتعلــق عــى القوانــن والسياســات واملامرســات املتعلقــة
بالحرمــان مــن الحريــة.
•تحــدد األســباب الجذريــة للتعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء
املعاملــة.
•تقــدم توصيــات عنــد إعطــاء حلــول واقعيــة إىل الســلطات لتحســن
معاملــة وظــروف األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم وعمــل أماكــن
االحتجــاز.
•تجــري الحــوار وتنشــئ التعــاون مــع الســلطات بشــأن تنفيــذ
توصياتهــا.
•تحافــظ عــى االتصــال املبــارش ،والــري إذا لــزم األمــر ،مــع اللجنــة
الفرعيــة.

ما هي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؟
•هيئــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة أنشــأها الربوتوكــول االختيــاري
التفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب
•تشــمل  25خبـرا وخبــرة مســتقلني مــن مختلــف املناطــق مــن ذوي
الخــرة متعــددة التخصصــات
•تنتخبهــم الــدول األط ـراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة األمــم
املتحــدة ملناهضــة التعذيــب

ماذا تفعل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ؟
•زيــارات اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب :تجــري اللجنــة الفرعيــة
ملنــع التعذيــب زيــارات إىل أي مــكان لالحتجــاز يف أي دولــة طــرف يف
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب
وتقــدم توصيــات رسيــة إىل الســلطات للوقايــة ومنــع التعذيــب
وغــره مــن ســؤ املعاملــة بشــكل افضــل.
•مشــورة اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب :تقــدم اللجنــة الفرعيــة
املشــورة للســلطات بشــأن إنشــاء اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة .كــا
أنهــا تتعــاون مــع اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة وتســاعدها عــى أدائهــا،

حقائق وأرقام *
• :2002اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 18
ديســمرب/كانون األول
• :2006دخل حيز النفاذ يف  22يونيه/حزيران
• 72دولة طرف من جميع مناطق العامل
• 20دولة إضافية موقعة
•إنشاء  58آلية وقائية وطنية
* حتى مايو/أيار 2014

برسيــة إذا لــزم األمــر.

مــا هــي أماكــن االحتجــاز التــي ميكــن أن تزورهــا اآلليــات
الوقائيــة الوطنيــة واللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب؟
ميكــن أن تــزور اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة واللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب
أي نــوع مــن األماكــن التــي يوجــد فيهــا أشــخاص ،أو قــد يكــون ،محرومــون
مــن حريتهــم مــن قبــل الســلطات العامــة أو مبوافقــة الدولــة أو رضاهــا.
وتشــمل هــذه األماكــن ،ولكــن ال تقتــر عــى :الســجون ومراكــز الرشطــة
ومرافــق االحتجــاز قبــل املحاكمــة ووســائل النقــل واملستشــفيات ومراكــز
الهجــرة ومؤسســات الطــب النفــي ودور األطفــال واملرافــق العســكرية
واملطــارات ...الــخ

مــا هــو الصنــدوق الخــاص للربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة
األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب؟
يدعــم الصنــدوق الخــاص للربوتوكــول االختيــاري الربامــج التعليميــة
لآلليــات الوقائيــة الوطنيــة واملبــادرات التــي تســاهم يف تنفيــذ التوصيــات
التــي قدمتهــا اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب يف الــدول التــي زارتهــا
ونــرت تقريــر الزيــارة.

